
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Bersamaan dengan penelitian ini, ada kegiatan pembelajaran berbasis 

penelitian bagi mahasiswa Program Studi Biologi FMIPA untuk mata kuliah 

Biologi Konservasi dan Mata Kuliah Manajemaen Konservasi hutan, dan Program 

Pendidikan Biologi FKIP UNWIRA untuk mata kuliah Ekologi Tumbuhan yang 

berlokasi di Taman Hutan Raya ( TAHURA) Yohanes Buraen, di Taman Wisata 

Alam (TWA) Camplong dan TWA Bipolo. Untuk memfasilitasi tema riset dalam 

pembelajaran tersebut di atas, maka di tiga kawasan lindung tersebut di atas dibagi 

ke dalam blok, yang di antaranya TWA Bipolo terbagi ke dalam tiga blok yaitu 

Blok 1-2 pada kedudukan 50m masuk kawasan, Blok 3 – 4 di tengah-tengah 

kawasan, dan Blok 5 – 6 ± 50m dari batas barat arah Sulamu. Dengan demikian, 

lokasi area penelitian ini terletak di Blok 3 TWA Bipolo dengan titik kordinat 

10
o
0’41,09” LS dan 123

o
48’28,59” BT, dan pada Blok 4 TWA Bipolo dengan titik 

koordinat 10
o
0’24,27” LS dan 123

o
48’29,38” BT. Dengan acuan Titik Tengah dari 

jalan raya dengan koordinat 10
o
0’31,49” LS dan 123

o
48’28,85” BT.  Penelitian ini 

telah  di laksanakan pada bulan Juli - Agustus 2017. 

Daerah penelitian terletak di Timor Barat, wilayah Kabupaten Kupang 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia (Gambar 3.1). Berdasarkan data iklim 

dalam % tahun (Kupang Dalam Angka Tahun 2009-2013), iklim wilayah di daerah 

penelitian adalah musim dengan rata-rata curah hujan tahunan adalah 132,3mm, 



rata-rata kecepatan angin tahunan 6,4 knot, rata-rata tekanan udara adalah 1.009,9 

mBar, rata-rata suhu tahunan 27,3 
0
C, dan rata-rata kelembaban tahunan adalah 

74,9%.  

 
Gambar 3.1  Peta yang menunjukkan keberadaan kawasan Penelitian TWA 

 Bipolo(Sumber: Google Earth, 2017). 

 

Secara administratif, kawasan TWA Bipolo yang memiliki luas ± 5 Ha 

termasuk dalam wilayah Desa Oelmasi, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. 

Penetapan fungsi hutan Bipolo adalah berdasarkan SK No. 89/Kpts-

II/1983 tanggal 2 Desember 1983 tentang TGHK Provinsi NTT (Balai Besar KSDA

 NTT, 2012). Kawasan ini mudah dijangkau melalui jalan yang menghubungkan 

Kupang-Sulamu membentang di tengah kawasan. Kisaran ketinggian adalah 0-50 m 

di atas permukaan laut. 

 



3.2 Teknik Penarikan Sampel 

Dipilih suatu lokasi yang mewakili untuk meletakkan transek dengan panjang 

300 m pada sisi kiri dan kanan jalan dengan menggunakan rol meter. Penetapan 

panjang transek ini adalah lebih panjang dari Angold (1997, 2002) yang 

menggunakan panjang transek 200 m dan Bignal et al. (2004) yang 

merekomendasikan panjang transek 250 m dari jalan. Pada salah satu sisi jalan dari 

pinggir jalan ke dalam hutan di sepanjang transek ditentukan titik pengamatan yang 

menggunakan altimeter dengan interval 10 m sehingga diperoleh 30 titik 

pengamatan, dan ini adalah transek sabuk yang tegak lurus dengan jalan. 

 Pada setiap titik pengamatan diletakkan sampel kuadrat dengan ukuran 10 x 

10 m (100 m²) yang menggunakan tali rafia, berdasarkan kurva area-spesies 

(Banilodu dan Ndukang, 2014), sehingga di sepanjang transek 300 m terdapat 

transek sabuk kontinu dengan ukuran 0-10m, 10-20m, 20-30m, 30-40 m, 40-50 m, 

50-60 m, 60-70 m, 70-80 m, 80-90 m, 90-100 m, 100-110 m, 110-120 m, 120-130 

m, 130-140 m, 140-150 m, 150-160 m, 160-170 m, 170-180 m, 180-190 m, 190-200 

m, 200-210 m, 210-220 m, 220-230 m, 230-240 m, 240-250 m, 250-260 m, 260-270 

m, 270-280 m, 280-290 m dan 290-300 m. Selanjutnya, pada salah satu sisi dari 

transek bisek yakni pada titik 0 m, 10 m, 20 m, 40 m,....300 m masing-masingnya 

akan diletakkan transek bisek sejajar jalan dengan panjang 50 m. Interval transek 

bisek adalah sama dengan transek bisek tegaklurus jalan yakni 0-10m, 10-20m, 20-

30m, 30-40m, 40-50m,....290-300m. Pada masing-masing transek bisek sejajar jalan 

ini, ditarik secara acak satu sampel kuadrat untuk pengumpulan data. Dengan 



demikian, jumlah sampel kuadrat pada transek bisek sejajar adalah 30 sampel 

kuadrat. 

Dengan cara yang sama juga dilakukan peletakan transek sabuk kontinu pada 

sisi kedua dari jalan, sehingga untuk satu lokasi diletakkan 120 sampel kuadrat. 

Sebagai kontrol ditetapkan area pada 300 m berikutnya sehingga panjang 

keseluruhan transek perlakuan dan kontrol adalah 600 m. Pengambilan data biotik 

yaitu jenis lichen dan data abiotik yaitu intesitas cahaya yang diukur menggunakan 

luksmeter dan kelembaban udara yang diukur menggunkan termohygmeter yang  

dilakukan mulai pada titik 300 m ke dalam hutan dengan panjang transek 300 m 

berikutnya dengan jumlah sampel kuadrat yang sama, sehingga total panjang 

transek perlakuan dan transek kontrol adalah 600 m. 

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam sampel kuadrat 10 m x 10 m 

(100 m²), maka sampel kuadrat dibagi ke dalam empat kuarter dengan ukuran 

masing-masing 5 m x 5 m (25 m²). Di dalam setiap kuarter 25 m² tersebut, data 

dikumpulkan. Dengan cara ini berati bahwa untuk setiap transek akan terdapat 120 

kuater sebagai sub-sampel kuadrat, dan di satu lokasi akan terdapat 480 sub-sampel 

kuadrat. Gambaran ilustratif teknik peletakan garis transek dan transek bisek 

(gradsek), dapat ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini: 



 
Gambar 3.2 Protokol penarikan sampel lichen (sumber. Banilodu, 2017)  

 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data lichen pada setiap plot, (kuadran) maka dilakukan 

hal-hal sebagai berikut : 

Cara Merekam Data Lichen pada Batang. 

 Prosedur menghitung lichen adalah sebagai berikut : 

a. Di dalam area disetiap kuarter di pilih 3 pohon sampel dengan diameter ≥ 60 

cm sehingga di 4 kuarter atau 4 arah mata angin (Timur, Utara, Selatan, Barat) 

terdapat sekurang-kurangnya 12 pohon sampel pada setiap pohon sampel 

ditentukan area permukaan batang 50 cm pada tinggi batang 1-1,5 m 

pencuplikan data lichen dilakukan pada area permukaan batang setinggi 50 cm 

seperti pada gambar  3. 



 
Gambar 3.3 Cara merekam lichen pada batang pohon. 

 

b. Mengulang langkah yang sama untuk masing-masing dari lima pohon. 

 

3.4. Teknik Identifikasi Lichen 

Peneliti mengumpulkan spesimen lichen dengan bantuan foto dan selanjutnya 

akan dibandingkan dengan data lichen sensitif dan lichen toleran, yang akan 

disesuaikan dengan morfologi lichen. 

Secara umum ada 4 ciri morfologi yaitu; (1) Crustose yaitu lumut kerak yang 

memiliki thallus yang berukuran kecil datar, tipis, dan selalu melekat pada 

permukaan batu, kulit pohon, atau tanah. Jenis ini susah untuk mencabutnya tanpa 

merusak substratnya ; (2) Foliose yaitu lichen yang memiliki struktur seperti daun 

yang tersusun oleh lobus-lobus. Lichen ini relatif lebih longgar melekat pada 

substratnya. Lumut kerat ini melekat pada batu, dan  kulit pohon; (3) Fruticose yaitu 

lichen yang berupa semak dan memiliki banyak cabang dengan bentuk seperti pita. 

Thallus tumbuh tegak atau menggantung pada batu, daun-daunan atau cabang 

pohon. Contoh: Usnea species; (4)  Squamulose yaitu lichen yang memiliki lobus-

W 



lobus seperti sisik, yang biasanya berukuran kecil dan saling bertindih, hidup pada 

kulit pohon ( Pratiwi, 2006). 

 

3.5. Teknik pengorganisasian Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

dan kuantitatif. Dalam  analisis data peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

Data kualitatif adalah berupa jenis  lichen sesuai morfologi sedangkan data 

kuantitatif menghitung indeks keanekaragaman jenis lichen dengan menggunakan   

Skor Lichen Indikator (LIS). LIS didasarkan pada perbedaan antara kehadiran 

lichen yang toleran dan yang sensitif  pada tiga aspek dari batang. dengan 

mengalokasikan suatu skor 1 (hadir) untuk satu atau lebih dari daftar spesies yang 

sensitif . Alokasikan suatu skor 0 (tidak hadir) untuk spesies yang sensitif . Ulangi 

proses untuk spesies yang toleran. 

1. Menghitung jumlah aspek pada semua 3 pohon yang mendukung spesies yang 

toleran, yaitu suatu nilai maksimum 12 yang dapat diperoleh jika masing-

masing dari 3 pohon didukung satu spesies yang toleran pada masing-masing 

dari tiga aspek. 

2. Menghitung  jumlah aspek pada semua tiga pohon yang mendukung spesies 

sensitif yaitu suatu nilai maksimum 12 yang dapat diperoleh jika masing-

masing dari 3 pohon didukung dengan satu spesies toleran pada masing-masing 

dari tiga aspek. 



3. Membagi hitungan dengan jumlah pohon yang tercatat untuk mendapatkan 

suatu nilai rata-rata untuk kedua-duanya lichen sensitif  dan yang toleran . 

4. Mengurangi rata-rata lichen toleran  dari rata-rata yang sensitif  untuk 

mendapatkan suatu  lichen indikator skor (LIS) seperti pada Tabel 3.1 berikut 

 

Tabel 3.1 Contoh Lembar Pengamatan (sumber. Banilodu, 2017) 

 
Pohon 

1 
Pohon 2 Pohon 3 Pohon 4 

Pohon 

5 

Hitunga

n 
Rata-rata 

Mata 

angin 
B S T B S T B S T B S T B S T  

= 𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑁𝑜.𝑃ℎ𝑛 (5) 
 

N-

Sensitive 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 9 1,8 

N-

Tolerant 
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 1,2 

Lichen Indikator Skor (LIS)= (Rata-rata N-sensitive)- (Rata-rata N-tolerant) 0,6 

Keterangan: 

               B = Barat 

               S = Selatan 

               T = Timur 

 

3.6  Teknik  Analisis Data 

Data perbedaan keanekaragaman jenis lichen pada metode berbeda yaitu pada 

transek tegak lurus dan transek sejajar gradien jalan  menggunakan teknik uji-t 

berpasangan pada taraf signifikan 5%. Selanjutnya data keanekargaman jenis lichen 

akan dihubungkan dengan data intesitas cahaya dan kelembaban udara secara 

statistik menggunakan teknik regresi dan korelasi. Selajutnya, untuk menfasilitasi 

perhitungan statistik peneliti menggunkan software SPSS Statistics 16 



 


